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OBJECTIUS 
 
L’assignatura té un caràcter marcadament pràctic i instrumental, de familiarització amb 
els problemes i tècniques bàsiques del treball intel·lectual aplicat a les ciències socials, 
en particular a les àrees de coneixement que seran més habituals al llarg de l’estada a la 
Facultat. En aquest sentit, es transmetran els coneixements necessaris per recollir, 
organitzar i treballar els materials documentals, així com per construir i estructurar els 
treballs escrits. Així mateix, s’aprendrà a fer servir les eines informàtiques bàsiques que 
són necessàries per realitzar un bon treball escrit. 
 
Els objectius perseguits són: 

Conèixer les principals fonts d’informació i documentació que s’han d’emprar al 
llarg dels estudis i posterior pràctica professional. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Familiaritzar-se amb les rutines bàsiques i hàbits intel·lectuals indispensables per al 
treball en ciències socials. 
Adquirir les habilitats instrumentals que permetin aprendre a: 1) trobar, recollir i 
organitzar el material rellevant per a un treball científic; 2) sistematitzar i triar el 
material trobat, tot construint l’objecte d’anàlisi i plantejant els punts principals de 
l’argumentació; 3) adquirir els coneixements informàtics bàsics que permetin 
organitzar i presentar el material de forma adient, tant pel que fa al text com a les 
referències i citacions bibliogràfiques que l’acompanyin;  4) presentar i defensar el 
treball realitzat en públic. 
Aprendre un estil de treball rigorós, capaç de combinar l’ús de criteris comuns amb 
la creativitat personal. 

 
 
ORGANITZACIÓ DEL CURS I MÈTODE D’AVALUACIÓ 
 
Cadascun dels grups se subdividirà en tres subgrups, de manera que la presència a l’aula 
representarà només una part del treball total que haurà de realitzar l’alumne/a. 
Concretament, es realitzaran 8 sessions per cadascun dels 3 subgrups, més 4 sessions 
amb la presència conjunta de tots els subgrups. 
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L’assignatura s’avaluarà mitjançant els treballs pràctics que s’aniran entregant al llarg 
del curs. Es lliuraran tres treballs de pràctiques individuals (60% nota final) més un 
treball final en grup (40% nota final), que consistirà en l’elaboració d’un treball de 
síntesi basat en la recopilació de material bibliogràfic al voltant d’un tema concret. Les 
guies per a la realització dels treballs de pràctiques es podran recollir a la copisteria al 
llarg del curs. 
 
 
TEMARI 
 
Per alguns temes es donaran esquemes i materials que ajudaran a completar les línies 
genèriques que aquí s’exposen. L’enumeració dels diversos apartats i temes del 
programa no pressuposa que tots ells rebin el mateix tractament, ni en quantitat d’hores 
de classe ni en profunditat. 
 
 
BLOC I. INTRODUCCIÓ. EL TREBALL INTEL·LECTUAL EN CIÈNCIES 
SOCIALS 
  

- Què es avui la Universitat? Què s’espera dels alumnes? 
- Què és el treball intel·lectual? Coneixement ordinari i coneixement científic. 
- Què es vol saber? El procediment bàsic del treball intel·lectual. 

 
 
BLOC II. LA INFORMACIÓ PER  A LES CIÈNCIES SOCIALS 
 

- Recerca d’informació. Problemes de tria i d’adequació del material. Informació 
general, especialitzada i científica. Informació teòrica i empírica.  
- Tipus de fonts documentals. Localització i accés a la informació. La 
informació bibliogràfica. 
- Com recuperar informació. Documentació i noves tecnologies. 

 
 
BLOC III. TRACTAMENT DE TEXTOS MITJANÇANT EL WORD 97 
 
 -    Creació d’un text.  

- Creació de taules. 
- Elaboració de sumaris i índexs analítics 

  
 
BLOC IV. TRACTAMENT, ELABORACIÓ DE LA INFORMACIÓ I ANÀLISI 
TEXTUAL 
  

- L’organització del material documental. Fitxes bibliogràfiques. 
- Del material a la lectura i la redacció. Esquema general del procés. Resums, 
notes, fitxes de lectura i cronologies. 
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BLOC V. REDACCIÓ FINAL I PRESENTACIÓ D’UN TREBALL 
 

- Construcció i estructuració del treball. Tècniques de treball intel·lectual i 
creatiu. 
- La redacció i presentació d’un treball. Aspectes formals de la presentació. 
Normes de referència i citació bibliogràfica.  

 
 
BLOC VI. PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL EN PÚBLIC 
 

- Preparació d’un guió d’exposició. 
- Exposició oral. Contingut i forma de les intervencions. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Els llibres que se citen a continuació són els que cobreixen els temes tractats en els 
diferents blocs, tot i que de forma desigual.  
 
-      CAPELLA, Juan Ramón, 1995. El aprendizaje del aprendizaje, Madrid: Trotta,  
 
-  CLANCHY, J. i BALLARD, B. 1995. Cómo se hace un trabajo académico. Guía 

práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de 
Zaragoza. 

 
-  SCOTT, G. M. i GARRISON, S. M.  1995. The political science student. Writer 

manual. New Jersey: Prentice Hall. 
 
- SIERRA BRAVO, R. 1996. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. 

Madrid: Paraninfo. 
 
 
Els següents llibres tracten en profunditat algun dels punts del temari. Per cada bloc, a 
més a més, es donaran textos i bibliografia complementària. 
 
- ABADAL, E. i altres. 1998. La documentació a l’era de la informació. Barcelona: 

EDIUOC. (Bloc II). 
 
- AMAT NOGUERA, N. 1987. Documentación científica y nuevas tecnologías de la 

información. Madrid: Pirámide. (Bloc II).  
 
- ARROYO, C. i GARRIDO, F. J. 1997. Libro de estilo universitario. Madrid: 

Acento. (Bloc V). 
 
- BELL,  J. 1993. Doing your research project. Buckingham: Open University Press. 

(Bloc IV). 
 
- BENITO LOBO, J. A. 1992. La puntuación. Usos y funciones. Madrid: Edinumen. 

(Bloc V). 
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- COROMINA, E. 1987. Pràctiques d’expressió i comunicació. Vic: Eumo. (Bloc 

VI). 
 
- COROMINA, E.; CASACUBERTA, X.; QUINTANA, D. 2000. El treball de 

recerca. Procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: 
Eumo. 

 
 
- ECO, U. 1982. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. (Bloc IV). 
 
- GABINET DE LLENGUA CATALANA. 1994. Les referències i les citacions 

bibliogràfiques, les notes i els índexs. Bellaterra: Universitat Atònoma de 
Barcelona. (Bloc V). 

 
- HESLOP, B. 1997. El libro de Word 97. Madrid: Anaya Multimedia. (Bloc III). 
 
-  MESTRES, J. M. i altres. 1995. Manual d’estil. Barcelona: Eumo. (Bloc V). 
 
- MIGUEL, A. de. 1994. La perversión del lenguaje. Madrid: Espasa Calpe. (Bloc 

V). 
 
- PEREZ ALVAREZ-OSSORIO, J. R. 1988. Introducción a la información y 

documentación científica. Madrid: Alhambra. (Bloc II).  
 
- RIERA, C. 1993. Manual de català científic. Barcelona: Claret. (Bloc V). 
 
- RUSSELL, B. 1997. Guía completa de Microsoft Word 97. Madrid: McGraw-Hill. 

(Bloc III). 
 
- DIVERSOS AUTORS. 1995. Manual práctico de expresión oral. Barcelona: 

Larousse-Planeta. (Bloc VI) 
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